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ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
1. Замовник (генеральний замовник):
1.1. Найменування: Миколаївський національний аграрний університет
1.2. Код за ЄДРПОУ: 00497213
1.3. Місцезнаходження: вул.Паризької Комуни, 9, м.Миколаїв, 54010
1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника):  р/р 35212066018287, 35227266018287 банк ГУДКСУ в Миколаївській області пр. Леніна, 141-В, м. Миколаїв, 54055, МФО 826013
1.5. Посадові особи замовника (генерального замовника), уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса).
Прізвище, ім’я, по батькові: Соколік Віталій Дмитрович
Телефон: (0512) 34-95-30, факс: (0512) 34-20-08,
Тел./факс: (0512) 34-95-30, факс: (0512) 34-20-08,
Е-mail: sokolikvd@yandex.ua
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 2322050 (два мільйони триста двадцять дві тисячі п’ятдесят) грн.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником (генеральним замовником) додатково розміщується інформація про закупівлю: 
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 19.20.2 - паливо рідинне та газ; оливи мастильні (Лот № 1 бензин А-92 ( по картках/ талонах) Лот № 2 дизельне паливо ( наливом) Лот № 3 дизельне паливо (по картках/ талонах ) Лот № 4 бензин А-95 (по картках/ талонах) Лот № 5 олива моторна М-10ДМ (бочки по 200 л) олива моторна М-10Г2к (бочки по 200 л) олива моторна 20W-50 (тара виробника) олива трансмісійна ТАД-17и (тара виробника) олива 10W-40 ( тара виробника) ) - Лот № 1 бензин А-92 ( по картках/ талонах) 14 500 л; Лот № 2 дизельне паливо ( наливом) 55 000 л; Лот № 3 дизельне паливо (по картках/ талонах ) 3 000 л; Лот № 4 бензин А-95 (по картках/ талонах) 20 000 л.; Лот № 5 олива моторна М-10ДМ (бочки по 200 л) - 2 000 л; олива моторна М-10Г2к (бочки по 200 л) - 2 000 л; олива моторна 20W-50 (тара виробника) – 200 л; олива трансмісійна ТАД-17и (тара виробника) – 50 л; олива 10W-40 ( тара виробника) – 48 л. (5 лотів)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: Лот № 1 бензин А-92 ( по картках/ талонах) 14 500 л; Лот № 2 дизельне паливо ( наливом) 55 000 л; Лот № 3 дизельне паливо (по картках/ талонах ) 3 000 л; Лот № 4 бензин А-95 (по картках/ талонах) 20 000 л.; Лот № 5 олива моторна М-10ДМ (бочки по 200 л) - 2 000 л; олива моторна М-10Г2к (бочки по 200 л) - 2 000 л; олива моторна 20W-50 (тара виробника) – 200 л; олива трансмісійна ТАД-17и (тара виробника) – 50 л; олива 10W-40 ( тара виробника) – 48 л.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Лот № 1 м. Миколаїв, Лот № 2 Миколаївська обл., Миколаївський р-н., с. Комсомольське, склад ПММ Лот № 3 м. Миколаїв, Лот № 4 м. Миколаїв, Лот № 5 Миколаївська обл., Миколаївський р-н., с. Комсомольське, склад ПММ
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 2015 рік
5. Місце отримання документації конкурсних торгів: вул. Паризької комуни, 9-а, каб. 121, Миколаївська обл., м. Миколаїв, 54020
6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник (генеральний замовник) вимагає його надати):
6.1. Розмір і вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів: не вимагається
6.2. Умови надання:
7. Подання пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Місце: вул. Паризької комуни, 9-а, каб. 121, Миколаївська обл., м. Миколаїв, 54020
7.2. Cтрок: 24.04.2015р. 10.00
8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Місце: вул. Паризької комуни, 9-а, каб. 124, Миколаївська обл., м. Миколаїв, 54020
8.2. Дата: 24.04.2015
8.3. Час: 11:00:00
9. Інформація про рамкову угоду:
10. Додаткова інформація: Довідки за тел.: ( 0512) 34-95-30, 34-20-08
11. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Проректор з АГР, Голова комітету з конкурсних торгів ,Побережець Л.Г.
_________________________
(підпис, М. П.)

